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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου της 1ης ∆εκεµβρίου 2005 σχετικά µε τις ελάχιστες
προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν και ανακαλούν το
καθεστώς του πρόσφυγα (η «οδηγία» ή «οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου»)1 συνιστά µία εκ
των πέντε πράξεων για το άσυλο που θέτει τα θεµέλια για ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα για
το άσυλο (CEAS), το οποίο βασίζεται στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
Τάµπερε του 1999 και συµµορφώνεται µε το πρόγραµµα της Χάγης. Εφαρµόζεται σε όλα τα
κράτη µέλη εκτός της ∆ανίας2.
Η παρούσα έκθεση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 42 της οδηγίας για τις διαδικασίες
ασύλου και παρέχει µια επισκόπηση της µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και της εφαρµογής της
οδηγίας στα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένων πιθανών προβληµατικών ζητηµάτων.
Βασίζεται σε µια ανάλυση µέτρων µεταφοράς που κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή,
διαβουλεύσεις µε κυβερνητικούς εµπειρογνώµονες, ΜΚΟ, νοµικούς αρµόδιους για το θέµα
του ασύλου και την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους πρόσφυγες,
απαντήσεις των κρατών µελών στις ερωτήσεις της Επιτροπής, µελέτες για την εφαρµογή της
οδηγίας3, εκθέσεις για προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
για τους Πρόσφυγες, την έκθεση για τις διαδικασίες ασύλου στα κράτη των διακυβερνητικών
διαβουλεύσεων4, και τη µελέτη ECRE/ELENA για τη νοµική συνδροµή προς τους αιτούντες
άσυλο. Πρέπει να αναγνωσθεί σε συνδυασµό µε την εκτίµηση επιπτώσεων που συνοδεύει την
αναδιατύπωση της οδηγίας5.
Για τα κράτη µέλη που δεν είχαν κοινοποιήσει µέτρα πλήρους µεταφοράς την περίοδο της
σύνταξης της έκθεσης, συλλέχθησαν συναφείς πληροφορίες βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας
και, κατά περίπτωση, των σχεδίων νόµων.
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ΕΕ L 326 της 13.12.2005, σ. 13
Στην παρούσα έκθεση ως κράτη µέλη νοούνται τα κράτη µέλη που δεσµεύονται από την οδηγία
Βλ.: Πανεπιστήµιο Nijmegen, «The Procedures Directive: Central Themes, Problem Issues, and
Implementation in Selected Member States» (Η οδηγία για τις διαδικασίες: Κεντρικά θέµατα,
προβληµατικά ζητήµατα και εφαρµογή σε επιλεγµένα κράτη µέλη), K. Zwaan (επ.) Μάρτιος 2008, Ύπατη
Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, «Improving Asylum Procedures. Comparative
Analysis and Recommendations for Law and Practice» (Βελτίωση των διαδικασιών ασύλου. Συγκριτική
ανάλυση και συστάσεις νοµοθεσίας και πρακτικής), Μάρτιος 2010.
IGC, «Asylum Procedures. Report on Policies and Practices in IGC Participating States» (∆ιαδικασίες
ασύλου. Έκθεση για πολιτικές και πρακτικές για κράτη που συµµετέχουν στις IGC), Μάιος 2009.
Πρόταση οδηγίας σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη
χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα, 21 Οκτωβρίου 2009, COM(2009)554.
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2.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η οδηγία εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε οµοφωνία κατόπιν διαβούλευσης µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Στοχεύει στην καθιέρωση ελάχιστων προδιαγραφών για δίκαιες και
αποτελεσµατικές διαδικασίες ασύλου. Το πρόγραµµα της Χάγης κάλεσε την Επιτροπή να
αξιολογήσει τις προδιαγραφές του πρώτου σταδίου και να προτείνει πράξεις δεύτερης γενιάς
µε σκοπό την έγκρισή τους έως το τέλος του 2010. Στο σχέδιο πολιτικής για το άσυλο6, η
Επιτροπή πρότεινε την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου του CEAS µέσω του περιορισµού
των ανοµοιογενών διαδικαστικών ρυθµίσεων, των υψηλότερων απαιτήσεων προστασίας και
της διασφάλισης της συνεκτικής εφαρµογής τους σε όλη την ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό σύµφωνο για
τη µετανάστευση και το άσυλο της 16ης Οκτωβρίου 2008 παρείχε περαιτέρω πολιτική
στήριξη του εν λόγω στόχου καλώντας την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις, το 2010 εάν
είναι εφικτό και το αργότερο το 2012, µεταξύ άλλων για τη θέσπιση µιας ενιαίας διαδικασίας
ασύλου η οποία θα περιλαµβάνει κοινές εγγυήσεις, και το πρόγραµµα της Στοκχόλµης
επιβεβαιώνει αυτήν τη δέσµευση.
Στις 21 Οκτωβρίου 2009 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση τροποποίησης της οδηγίας. Στόχος
της είναι κυρίως ο εξορθολογισµός και η ενοποίηση των διαδικασιών και η βελτίωση της
ποιότητας των αποφάσεων σε πρώτο βαθµό σε όλη την ΕΕ. Οι προτεινόµενες προδιαγραφές
βασίζονται µεταξύ άλλων στις βέλτιστες πρακτικές που εντόπισε η Επιτροπή σε διάφορα
κράτη µέλη.
3.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

Η προθεσµία µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο του µεγαλύτερου µέρους της οδηγίας ήταν η 1η
∆εκεµβρίου 2007, ενώ το άρθρο 15 που αφορά τη νοµική συνδροµή έπρεπε να µεταφερθεί
έως την 1η ∆εκεµβρίου 2008. Μετά τη λήξη αυτών των προθεσµιών, κινήθηκαν διαδικασίες
επί παραβάσει κατά όλων των κρατών µελών που δεν κοινοποίησαν ή δεν κοινοποίησαν
πλήρως τα µέτρα µεταφοράς τους. Στη συνέχεια, σύµφωνα µε το άρθρο 226 της Συνθήκης, η
Επιτροπή απηύθυνε 17 προειδοποιητικές επιστολές και 5 αιτιολογηµένες γνώµες. Όλα τα
κράτη µέλη σήµερα έχουν κοινοποιήσει τα πλήρη µέτρα µεταφοράς τους εκτός του Βελγίου
και της Ιρλανδίας. Η Επιτροπή αποφάσισε την παραποµπή των υποθέσεων κατά του Βελγίου
και της Ιρλανδίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου και απηύθυνε προειδοποιητική
επιστολή στην Ελλάδα σχετικά µε τη µη ορθή εφαρµογή αρκετών διατάξεων της οδηγίας,
κυρίως εκείνων που αφορούν την πρόσβαση στη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων ασύλου
και τη µεταχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων.
Μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 20087 και της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, ο αριθµός των αιτήσεων
ασύλου που καταγράφηκαν από τα 26 κράτη µέλη τα οποία δεσµεύονται από την οδηγία για
τις διαδικασίες ασύλου ήταν 492 995. Κατά την ίδια περίοδο, αυτά τα κράτη µέλη εξέδωσαν
444 165 αποφάσεις σε πρώτο βαθµό και 125 785 αποφάσεις επί αναιρέσεως8.
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Σχέδιο πολιτικής για το άσυλο «Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση της προστασίας σε όλη την ΕΕ», 17
Ιουνίου 2008, COM(2008) 360
Οι αποφάσεις που περιλαµβάνονται στην παρούσα παράγραφο σχετικά µε αιτήσεις που υποβλήθηκαν
πριν την 1.12.2007 δεν καλύπτονταν από την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου.
Τα δεδοµένα απόφασης επί των προσφυγών, ωστόσο, δεν είναι πλήρη, καθώς 3 κράτη µέλη δεν
παρείχαν δεδοµένα για το 2008 και έλειπαν τα δεδοµένα του 2009 για 9 κράτη µέλη.

3

EL

4.

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

4.1.

Ορισµοί (άρθρο 2)

Οι ορισµοί της οδηγίας αντικατοπτρίζονται εν γένει στην εθνική νοµοθεσία. Σε αρκετά κράτη
µέλη (π.χ. BE, IE, LT, PL, SK, SI και UK), ο εθνικός ορισµός ενός αιτούντος άσυλο δεν
περιλαµβάνει ωστόσο ρητά την απαίτηση της οδηγίας να θεωρείται ένα πρόσωπο αιτών έως
τη λήψη τελεσίδικης απόφασης, και η νοµοθεσία της Ιρλανδίας δεν αντικατοπτρίζει τον
ορισµό της οδηγίας για ασυνόδευτο ανήλικο.
4.2.

Πεδίο εφαρµογής και υπεύθυνες αρχές (άρθρα 3 και 4)

Όλα τα κράτη µέλη εκτός της Ιρλανδίας έχουν θεσπίσει µια ενιαία διαδικασία, εφαρµόζοντας
συνεπώς την οδηγία ως προς τον προσδιορισµό του καθεστώτος πρόσφυγα και της
επικουρικής προστασίας. Η συντριπτική πλειονότητα των κρατών µελών έχει διορίσει µια
ενιαία αποφαινόµενη αρχή, συνήθως µια ειδική διοικητική αρχή. Σε αρκετά κράτη µέλη,
λοιπές αρχές συµµετέχουν σε ορισµένες ειδικές διαδικασίες ή υποθέσεις, και συγκεκριµένα
µια συνοριακή διαδικασία (EE, FR), µια προκαταρκτική διαδικασία µεταγενέστερων
αιτήσεων (ΒΕ), υποθέσεις εθνικής ασφάλειας (ΒΕ) και υποθέσεις ασφαλούς ευρωπαϊκής
τρίτης χώρας (DE).
5.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

5.1.

Βασικές αρχές και εγγυήσεις

5.1.1.

Πρόσβαση στη διαδικασία (άρθρο 6)

Τα κράτη µέλη πρέπει να προβλέπουν το δικαίωµα αίτησης ασύλου και να µεριµνούν ώστε οι
αντίστοιχες αρχές να µπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση στη διαδικασία για πρόσωπα
που επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση. Οι λοιπές πτυχές των διαδικασιών πρόσβασης
επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών.
Ενώ όλα τα κράτη µέλη τυπικά προβλέπουν το δικαίωµα αίτησης ασύλου, τα εθνικά
συστήµατα πρόσβασης, ως έχουν σήµερα, διαφέρουν σηµαντικά. Σε ορισµένα κράτη µέλη, οι
αρχές επιβολής του νόµου, κατά κανόνα η αστυνοµία ή/και οι συνοριοφύλακες, είναι
αρµόδιες για την παραλαβή αιτήσεων ασύλου (π.χ. BE, CY, FI, FR, LT, EE, EL, IT, LV, PL,
PT, RO και SK). Σε άλλα, µια αίτηση πρέπει να υποβάλλεται σε συγκεκριµένο τόπο, όπως
ένα κέντρο αιτήσεων (υποδοχής) ή στις εγκαταστάσεις της αποφαινόµενης αρχής (π.χ. AT,
BG, DE, CZ, HU, FR, NL, MT, SI, SE και UK). Σε αρκετά κράτη µέλη, το παρόν σύστηµα
προβλέπει τη δυνατότητα αρχικά της κοινοποίησης της πρόθεσης υποβολής αίτησης ασύλου
σε άλλες αρχές (π.χ. AT, DE, BG, SI). Στη Γαλλία τα πρόσωπα που διαµένουν παράτυπα στη
γαλλική επικράτεια πρέπει αρχικά να υποβάλουν αίτηση για την αναγνώριση του
δικαιώµατος διαµονής σε µια νοµαρχία (préfecture), και στη συνέχεια να υποβάλουν αίτηση
στην αποφαινόµενη αρχή.
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από γονείς εν γένει καλύπτουν εξαρτώµενους ανήλικους και οι
CY, FR, EL, HU, MT, PL και PT προβλέπουν επίσης τη δυνατότητα υποβολής αίτησης εξ
ονόµατος εξαρτώµενων ενήλικων. Σε ορισµένα κράτη µέλη (π.χ. EL, NL, DE), το δικαίωµα
υποβολής αίτησης αναγνωρίζεται για ανήλικους συγκεκριµένης ηλικίας. Ένας κηδεµόνας ή
άλλος εκπρόσωπος είναι υπεύθυνος για την υποβολή της αίτησης ενός ασυνόδευτου ανηλίκου
σε BE, DE, FR, EL, LT, NL και SK.
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Τα κράτη µέλη απαιτούν είτε συγκεκριµένες αρχές9 είτε δηµόσιες αρχές εν γένει10 να
παραπέµπουν τους de facto αιτούντες άσυλο στην αρµόδια αρχή (π.χ. EL, LV, NL, MT, SK)
ή/και για να γνωστοποιούν σε αυτήν την αρχή την αίτηση ασύλου (π.χ. AT, BE, CZ, EL, HU,
LV, MT και SE). Οι προθεσµίες για την ολοκλήρωση των διατυπώσεων σχετικά µε την
κατάθεση αιτήσεων διαφέρουν. Μπορεί να διαρκούν από 3 έως 5 µήνες (MT), 36 ηµέρες
(FR11), 1 µήνα (NL12), ή 2 εβδοµάδες (CY), ενώ οι BE, CZ, FI, HU, LT και SE ανέφεραν
προθεσµίες που δεν υπερβαίνουν τις 3 ηµέρες. Αναφέρονται µεγάλες καθυστερήσεις και
πρακτικές δυσκολίες αναφορικά µε τη διαδικασία στην πρόσβαση στην Ελλάδα.
5.1.2.

∆ικαίωµα παραµονής στο κράτος µέλος (άρθρο 7)

Το δικαίωµα παραµονής στο κράτος µέλος έως την έκδοση των αποτελεσµάτων των
πρωτοβάθµιων διαδικασιών αναγνωρίζεται εν γένει στην εθνική νοµοθεσία. Τα κράτη µέλη
υιοθετούν, ωστόσο, αποκλίνουσες προσεγγίσεις σε σχέση µε εξαιρέσεις που αφορούν την
παράδοση ή την έκδοση. Σε ορισµένα κράτη µέλη, η έκδοση ενός αιτούντος ασύλου στη
χώρα καταγωγής είναι δυνατή µόνο µετά τη λήψη αρνητικής απόφασης σχετικά µε την
αίτηση ασύλου (π.χ. EE, EL, ES, FI, HU, LT, LV, NL, PT, SI, SK και UK). Εξαιρέσεις
επιτρέπονται σε AT, CY, CZ, DE, FR13, IE, IT, LU, MT, PL, και SE. Στη Ρουµανία,
επιτρέπονται εξαιρέσεις µόνο σε περιπτώσεις που αφορούν την τροµοκρατία.
5.1.3.

Προϋποθέσεις για τη λήψη απόφασης και εγγυήσεις για τους αιτούντες άσυλο (άρθρα
8, 9 και 10)

Οι αιτήσεις δεν απορρίπτονται ούτε αποκλείεται η εξέτασή τους εκ του γεγονότος ότι δεν
υποβλήθηκαν το ταχύτερο δυνατόν, και τα κράτη µέλη συµµορφώνονται γενικά µε αυτήν την
αρχή. Ωστόσο, οι FI και MT14 καθιστούν την υποβολή µιας αίτησης σε µεταγενέστερο στάδιο
υποκείµενη σε ορισµένους όρους, ενώ σε FR και CZ τα πρόσωπα υπό κράτηση πρέπει να
υποβάλουν µια αίτηση αντιστοίχως εντός 5 και 7 ηµερών από την ηµέρα που ενηµερώθηκαν
για αυτό το δικαίωµα15.
Σύµφωνα µε την οδηγία, οι αιτήσεις πρέπει να εξετάζονται σε ατοµική βάση, αντικειµενικά
και αµερόληπτα από προσωπικό αρµόδιο για το άσυλο και βάσει ακριβών και τρεχουσών
πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής. Οι AT, CY, DE, EL16, FI, HU, IT, LU, RO, SI και UK
µετέφεραν αυτά τα πρότυπα µε επαρκή σαφήνεια και λεπτοµέρειες στο εθνικό δίκαιο17, ενώ
σε άλλα κράτη µέλη οι εθνικοί κανόνες τα αντικατοπτρίζουν µόνο έµµεσα. Σε AT, BE, FI,
DE, SE, HU, NL και UK η κατάρτιση παρέχεται θεσµικά, συµπεριλαµβανοµένης της
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Αναφορικά µε τις BE, CZ, EL, HU, FR, MT, SK
Αναφορικά µε τις AT, BG, FI, LV, NL, SE
Περιλαµβάνεται µια περίοδος 15 ηµερών για την έκδοση άδειας παραµονής από την préfecture και 21
ηµερών για την κατάθεση αίτησης από τον αιτούντα. Στην πράξη η ολοκλήρωση της διαδικασίας
διαρκεί 20 ηµέρες κατά µέσο όρο.
Αναφορικά µε την περίοδο αναµονής σε ένα µεταβατικό κέντρο.
Παρόλο που οι δύο διαδικασίες διεξάγονται παράλληλα, η Γαλλία δεν εκδίδει αιτούντες ασύλου στη
χώρα καταγωγής.
Στη Μάλτα, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται εντός 60 ηµερών από την άφιξη. Η υποβολή σε
µεταγενέστερο στάδιο επιτρέπεται µόνο για ειδικούς και εξαιρετικούς λόγους.
Μετά την παρέλευση της προθεσµίας, η αίτηση θεωρείται µη παραδεκτή στη Γαλλία, ενώ στην
Τσεχική ∆ηµοκρατία «λήγει το δικαίωµα υποβολής αίτησης ασύλου».
Προβλήµατα, ωστόσο, αναφέρονται σε σχέση µε την εφαρµογή των εν λόγω προτύπων στην πράξη.
Σε ορισµένα κράτη µέλη (π.χ. DE, FI και HU) η νοµοθεσία δεν περιλαµβάνει ρητούς κανόνες σχετικά
µε τα προσόντα του προσωπικού για το άσυλο. Στην πράξη, ωστόσο, παρέχεται κατάρτιση.
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επιγενόµενης κατάρτισης. Άλλα κράτη µέλη τείνουν να βασίζονται σε ad hoc κατάρτιση, και
διαφέρουν σηµαντικά η διάρκεια, η ένταση και το περιεχόµενο της κατάρτισης.
Τα κράτη µέλη κατά κανόνα ζητούν από τις αρχές να λαµβάνουν αποφάσεις για τις αιτήσεις
ασύλου γραπτώς, να αναφέρουν τους πραγµατικούς και νοµικούς λόγους απόρριψης και να
παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες προσβολής της απόφασης18. Υπάρχουν,
ωστόσο, µεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τη δοµή και το περιεχόµενο των αποφάσεων,
και αναφέρονται ανεπάρκειες σε σχέση µε την ποιότητα της αιτιολόγησης19. Οι CY και NL
επωφελούνται µιας προαιρετικής ρήτρας που δεν τις υποχρεώνει να αναφέρουν τους λόγους
µη χορήγησης του καθεστώτος του πρόσφυγα εφόσον χορηγείται στο πρόσωπο καθεστώς που
παρέχει τα ίδια δικαιώµατα.
Η εθνική νοµοθεσία κατά κανόνα αντικατοπτρίζει τις εγγυήσεις που αναφέρονται στο άρθρο
10 παράγραφος 1 της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου. Η συντριπτική πλειονότητα των
κρατών µελών παρέχει πληροφορίες στον αιτούντα στη γλώσσα που θεωρείται ότι κατανοεί.
Ορισµένα, ωστόσο, παρέχουν το δικαίωµα στους αιτούντες να λαµβάνουν πληροφορίες σε
γλώσσα που αποδεδειγµένα κατανοούν (AT, CZ, HU, LT, PL, BG), υπερκαλύπτοντας ως εκ
τούτου τις απαιτήσεις της οδηγίας. Για την ενηµέρωση των αιτούντων σχετικά µε τη
διαδικασία, τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν συνήθως εκτυπωµένο υλικό σε ποικιλία γλωσσών
(AT, BE, ES, CY, CZ, EE, FI, FR, IE, HU, LT, LV, MT, NL, PL, SE, SK, RO), και ορισµένα
κράτη µέλη περιλαµβάνουν συναφείς πληροφορίες σε διαδικαστικά έγγραφα που
απευθύνονται ειδικά στον αιτούντα (BG, CY, CZ, SK) ή/και ενηµερώνουν προφορικά τον
αιτούντα (FI, LT, MT, SK).
Στη συντριπτική πλειονότητα των κρατών µελών, οι εθνικοί κανόνες εγγυώνται τη δωρεάν
παροχή υπηρεσιών διερµηνέα τουλάχιστον σε µία προσωπική συνέντευξη, όπως προβλέπει το
άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β). Η µεταφορά στο εθνικό δίκαιο αυτής της διάταξης δεν
ολοκληρώθηκε στο BE και την IE20, και στην EL αναφέρεται ότι οι υπηρεσίες διερµηνείας
είναι διαθέσιµες µόνο στην πρωτεύουσα. Ορισµένα κράτη µέλη (π.χ. FI, FR, LT)
χρησιµοποιούν βιντεοδιασκέψεις ή τηλεδιασκέψεις για να αντιµετωπίσουν την έλλειψη
διερµηνέων σε συγκεκριµένες γλώσσες ή σε συγκεκριµένες τοποθεσίες και
πραγµατοποιούνται σηµαντικές πρακτικές πρωτοβουλίες συνεργασίας προς αυτήν την
κατεύθυνση, ιδίως µε το πρόγραµµα «Interpreters’ Pool Project». Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Υποστήριξης για το Άσυλο αναµένεται να δώσει περαιτέρω ώθηση σε τέτοιες πρωτοβουλίες
συνεργασίας.
Αναφορικά µε το καθήκον κοινοποίησης της απόφασης, µια οµάδα κρατών µελών παραδίδει
την απόφαση αυτοπροσώπως στον αιτούντα σε µια συνάντηση (π.χ. BG, EE, CZ, IT, LT,
ES21), ενώ άλλα αποστέλλουν ταχυδροµικώς την απόφαση (π.χ. FR, DE, EE). Ορισµένα
κράτη µέλη την επιδίδουν τόσο στον αιτούντα όσο και στο νοµικό του σύµβουλο (π.χ. BE,
BG, CZ, LT, NL22, SI), ενώ οι DE και NL23 χρησιµοποιούν τη ρήτρα που καθιστά δυνατή την

18
19
20

21
22
23
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Ορισµένα κράτη µέλη (π.χ. NL και FI) βασίζονται σε κοινή διοικητική νοµοθεσία, ιδίως όσον αφορά
την απαίτηση αιτιολογίας των αποφάσεων.
Εκφράζονται ιδιαίτερες ανησυχίες σε σχέση µε την αιτιολόγηση αποφάσεων στην Ελλάδα.
Στην IE, η νοµοθεσία απαιτεί την παρουσία ενός διερµηνέα σε µια συνέντευξη µόνο «εφόσον είναι
δυνατό». Στο ΒΕ η συνέντευξη µπορεί να παραλειφθεί στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαθέσιµος
διερµηνέας.
Αναφορικά µε τις επικρατούσες διοικητικές πρακτικές
Αναφορικά µε τη διαδικασία σε κέντρο υποβολής αιτήσεων
Αναφορικά µε τη διευρυµένη διαδικασία
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κοινοποίηση της απόφασης µόνο στο νοµικό σύµβουλο. Το UK χρησιµοποιεί όλες τις µορφές
που περιγράφονται ανωτέρω αναλόγως προς τη διαδικασία.
Οι αρχές ενηµερώνουν τους αιτούντες για το αποτέλεσµα της απόφασης και τα δικαιώµατα
προσφυγής τους είτε προφορικά, ενδεχοµένως µε την παρουσία διερµηνέα (BG, CZ, EE, EL,
IT, FI, IT, LT, ES) είτε παρέχοντας γραπτή µετάφραση (AT, CY, EE, DE, FR, PL, RO, SI)
κατά την επίδοση της απόφασης. Οι BE, ES και NL βασίζονται σε δωρεάν νοµική
συνδροµή24. Στην ΙΕ η νοµοθεσία δεν διαθέτει ρητούς κανόνες που εφαρµόζουν αυτήν την
εγγύηση, ενώ στην EL οι αιτούντες αναφέρεται ότι δεν ενηµερώνονται καταλλήλως για την
απόφαση και τα δικαιώµατα προσφυγής τους. Στις EE, LT, BG και SI το σύνολο της
απόφασης διαβάζεται στον αιτούντα µέσω διερµηνέα ή µεταφράζεται γραπτώς, συνάδοντας
συνεπώς µε την καλή πρακτική.
5.1.4.

Προσωπική συνέντευξη (άρθρα 12, 13 και 14)

Ενώ όλα τα κράτη µέλη προβλέπουν το δικαίωµα προσωπικής συνέντευξης, ορισµένα
χρησιµοποιούν προαιρετικές εξαιρέσεις. Η συνέντευξη µπορεί να παραλειφθεί στις
περιπτώσεις που η αρχή πραγµατοποίησε ήδη µια συνάντηση µε το πρόσωπο για να το
βοηθήσει να ολοκληρώσει την αίτηση (CY, EL, SI, UK), ο αιτών επικαλέστηκε µη συναφή
ζητήµατα (CY, EL, SI και UK), οι δηλώσεις του είναι ασυνεπείς, αντιφατικές, απίθανες ή µη
τεκµηριωµένες (CY, EL, SI και UK), προέρχεται από ασφαλή χώρα καταγωγής (EL και SI) ή
ασφαλή τρίτη χώρα (EL, FI, SI και UK), υποβάλει επαναλαµβανόµενη αίτηση (CY, CZ, DE,
FI, EL, IT, LU, SI και UK) ή υποβάλει αίτηση για να καθυστερήσει την αποµάκρυνση (CY,
EL, SI και UK). Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εθνικές εξαιρέσεις αποκλίνουν από τη διατύπωση
της οδηγίας25.
Η απαίτηση της οδηγίας ότι µια συνέντευξη πρέπει να διεξάγεται χωρίς την παρουσία
οικογενειακών µελών αντικατοπτρίζεται γενικά στους εθνικούς κανόνες. Σε FR, NL, SI και
IE, ωστόσο, η νοµοθεσία δεν είναι επαρκώς σαφής σχετικά µε αυτό. Σε ορισµένα κράτη µέλη
(π.χ. BG, CZ, ES, FI, DE, NL και SI) η νοµοθεσία δεν εκφράζει ρητά την απαίτηση της
οδηγίας για εξασφάλιση της δέουσας εµπιστευτικότητας των προσωπικών συνεντεύξεων και
αναφέρονται προβλήµατα σε σχέση µε τις πρακτικές σε EL και ES.
Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη µέλη να διεξάγουν τις προσωπικές συνεντεύξεις σε συνθήκες
που επιτρέπουν στους αιτούντες να εκθέσουν διεξοδικά τους λόγους των αιτήσεών τους. Ενώ
η εν λόγω απαίτηση είναι σηµαντική για τους αιτούντες που εξαιτίας του φύλου, της ηλικίας
ή/και των συνεπειών των ψυχικών τραυµάτων τους µπορεί να χρήζουν επιπλέον βοήθειας, η
οδηγία δεν ορίζει ρητά εγγυήσεις για αιτούντες µε ειδικές ανάγκες, όπως συνεντεύξεις που
λαµβάνουν υπόψη το φύλο. Ορισµένα κράτη µέλη, ωστόσο, έχουν θέσει σε εφαρµογή
συναφείς ρυθµίσεις, όπως την παροχή ενός διερµηνέα ή/και προσώπου του ίδιου φύλου που
λαµβάνει τη συνέντευξη (AT, BE, BG, CZ, DE, ES, NL, LT, IT, HU, SK, SI και UK) και την
παροχή πληροφοριών σχετικά µε στοιχεία που αφορούν το φύλο για τον προσδιορισµό του
καθεστώτος του πρόσφυγα (AT, DE, SE).

24
25
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Το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο ε) επιτρέπει στα κράτη µέλη να παρεκκλίνουν από την εν λόγω
υποχρέωση στις περιπτώσεις που διατίθεται δωρεάν νοµική συνδροµή.
Η συνέντευξη µπορεί να παραλειφθεί στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει διερµηνέας (ΒΕ) ή στις
περιπτώσεις που η αίτηση είναι προδήλως αβάσιµη (FR). Στη SI η συνέντευξη δεν είναι υποχρεωτική
στην ταχεία διαδικασία και κατά τα λεγόµενα συχνά παραλείπεται στην πράξη.
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Η οδηγία απαιτεί η επικοινωνία κατά τη συνέντευξη να πραγµατοποιείται σε γλώσσα «την
οποία ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί» ο αιτών, και οι εθνικοί κανόνες σε αρκετά κράτη
µέλη (AT, BG, CZ, BE, HU, LT, IT, EL) υπερβαίνουν την εν λόγω απαίτηση, κάνοντας λόγο
για γλώσσα που όντως κατανοεί το συγκεκριµένο πρόσωπο, ενώ άλλα διατηρούν τη
διατύπωση της οδηγίας. Οι νοµοθετικοί κανόνες δεν τηρούνται, όπως αναφέρεται, στην
πράξη, ιδίως εξαιτίας της έλλειψης διερµηνέων26, και σε ορισµένα κράτη µέλη (π.χ. BG, ES,
FI, DE, NL, IE), οι εθνικοί κανόνες δεν εκφράζουν ρητά την απαίτηση της οδηγίας σχετικά
µε τα προσόντα των προσώπων που λαµβάνουν τις συνεντεύξεις.
Η απαίτηση σύνταξης έκθεσης της συνέντευξης και η διάθεσή της στον αιτούντα
αντικατοπτρίζονται γενικά στη νοµοθεσία. Οι πρακτικές, ωστόσο, είναι πολύ ανοµοιογενείς,
καθώς ορισµένα κράτη µέλη συντάσσουν έκθεση (π.χ. EL, IT, NL, DE, CY, HU, IE, MT, PT,
RO, SE), άλλα συντάσσουν αποµαγνητοφώνηση (π.χ. BE, BG, FR, CZ, FI, LT, SI, UK, SK,
PL) και ορισµένα προβλέπουν ακουστική ή/και οπτική καταγραφή (AT, FI, ES, HU, LU, LV,
PL και UK). Ενώ ορισµένα κράτη µέλη επιτρέπουν στον αιτούντα τη δυνατότητα διατύπωσης
των παρατηρήσεών του στο έγγραφο της συνέντευξης (π.χ. CY, FI, HU, DE, BG, NL, PT,
MT, PL, RO και SK), αυτό δεν αποτελεί καθιερωµένη πρακτική σε όλα τα κράτη µέλη.
Συνεπώς, διαφέρει η ακρίβεια των αρχείων. Ανοµοιογενείς πρακτικές αναφέρονται σε σχέση
µε την πρόσβαση στην έκθεση. Σε ορισµένα κράτη µέλη (π.χ. FI, DE, HU, IT, NL, CZ SK,
PL και UK), αυτή η πρόσβαση προβλέπεται στην πρωτοβάθµια διαδικασία, ενώ άλλα (π.χ.
CY, EL, BE, BG, RO και FR) επιτρέπουν την πρόσβαση µόνο µετά τη λήψη µιας απόφασης.
5.1.5.

Νοµική συνδροµή και εκπροσώπηση (άρθρα 15 και 16.

Το δικαίωµα παροχής συµβουλών από νοµικό ή άλλο σύµβουλο αναγνωρίζεται σε όλη την
ΕΕ, αλλά τα κράτη µέλη διατηρούν διαφορετική στάση όσον αφορά την παροχή δωρεάν
νοµικής συνδροµής. Οι CY, EE, EL, FR, DE, IT, LV, MT, PL, RO, SK, SI εµµένουν στη
διατύπωση της οδηγίας, καθιστώντας τη συνεπώς διαθέσιµη µόνο στο στάδιο της προσφυγής
κατά της πρωτοβάθµιας απόφασης. Άλλες, ωστόσο, υπερβαίνουν αυτήν την απαίτηση
χορηγώντας είτε νοµική βοήθεια (BE, ES, BG, FI, HU, IE, NL, LT, LU, SE, PT και UK)27
είτε δωρεάν νοµικές συµβουλές (AT, CZ28) ήδη στις πρωτοβάθµιες διαδικασίες. Αναφορικά
µε το στάδιο της προσφυγής, τα περισσότερα κράτη µέλη χορηγούν νοµική βοήθεια τόσο για
τις διαδικασίες πρώτου επιπέδου όσο και για µετέπειτα προσφυγές. Οι AT και CY, ωστόσο,
καθιστούν διαθέσιµη τη νοµική βοήθεια υπό τη µορφή εκπροσώπησης µόνο σε διαδικασίες
ενώπιον ανώτερων δικαστηρίων. Ενώ οι BE, BG, CZ, FI, HU, LT, RO, SI και SE δεν
εφαρµόζουν διερεύνηση του βάσιµου της αγωγής πριν τη χορήγηση νοµικής βοήθειας, άλλα
κράτη µέλη το πράττουν, και τα εθνικά συστήµατα διαφέρουν σηµαντικά όσον αφορά το
ισχύον όριο, τα στάδια των προσφυγών και τις αρµόδιες αρχές. Η έλλειψη επαρκών πόρων
αποτελεί τυπική προϋπόθεση για την απολαβή νοµικής βοήθειας στα περισσότερα κράτη
µέλη29.
Τα κράτη µέλη, υποκείµενα σε αρκετούς όρους, πρέπει να παρέχουν πρόσβαση στο φάκελο
του αιτούντος σε νοµικό ή άλλο σύµβουλο και να τον καθιστούν διαθέσιµο στις επιτροπές
εξέτασης των προσφυγών. Η πλειονότητα των κρατών µελών χορηγεί αυτήν την πρόσβαση
σε νοµικούς συµβούλους χωρίς να επιβάλει περιορισµούς. Περιορισµοί, κυρίως για λόγους
εθνικής ασφάλειας, εφαρµόζονται σε EL, CY, LT, IE, ES, NL και UK. Σε ορισµένα κράτη
26
27
28
29
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Σοβαρά προβλήµατα αναφέρονται ιδιαίτερα σε σχέση µε την EL.
Στις FI, ES, HU, LT, IE και UK αυτό το δικαίωµα υπόκειται σε έλεγχο απορίας
Αναφορικά µε τις υπηρεσίες ΜΚΟ που συγχρηµατοδοτούνται από δηµόσια ταµεία
Αυτή η προϋπόθεση δεν εφαρµόζεται σε BE, CZ και RO.
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µέλη (FR, IT) αναφέρεται ότι οι νοµικοί σύµβουλοι δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες της
χώρας καταγωγής τις οποίες επικαλείται η αποφαινόµενη αρχή. Οι επιτροπές εξέτασης των
προσφυγών κατά κανόνα έχουν πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται
στο φάκελο του αιτούντα30. Σε όλα τα κράτη µέλη εκτός της FR επιτρέπεται να
παρευρίσκεται στη συνέντευξη πρώτου βαθµού ένας νοµικός σύµβουλος.
5.1.6.

Εγγυήσεις για τους ασυνόδευτους ανήλικους (άρθρα 2 στοιχείο θ) και 17)

Όλα τα κράτη µέλη προβλέπουν την εκπροσώπηση ασυνόδευτων ανηλίκων στη διαδικασία
και ο διορισµός ενός νόµιµου κηδεµόνα ή ενός οργανισµού υπεύθυνου να ενεργεί ως νόµιµος
κηδεµόνας αποτελεί επικρατούσα τάση. Ένα τέτοιο σύστηµα εφαρµόζεται σε AT, BE, BG,
CY, ES, CZ, DE, EL, EE, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SK, και SI, αν και
ποικίλλει σηµαντικά όσον αφορά τις θεσµικές ρυθµίσεις, τις εµπλεκόµενες αρχές και το ρόλο
και τα προσόντα του κηδεµόνα. Ορισµένα κράτη µέλη διαθέτουν συστήµατα στα οποία
χρησιµοποιείται διαφορετικός τύπος εκπροσώπησης σε ορισµένα στάδια ή σε όλη τη
διαδικασία, συµπεριλαµβάνοντας εκπροσώπηση από νοµικό σύµβουλο (AT, PL), ΜΚΟ (CZ,
FR31, PT), ή κοινωνικές υπηρεσίες (ES). Σε IE και UK, οι ανήλικοι εκπροσωπούνται από
έναν οργανισµό υπεύθυνο για την επιµέλεια και την ευηµερία του ανηλίκου.
Μόνο ελάχιστα κράτη µέλη εφαρµόζουν εξαιρέσεις στο καθήκον για ορισµό εκπροσώπου. Η
EL προβλέπει µια εξαίρεση στις περιπτώσεις όπου αναµένεται ότι το παιδί κλείσει τα 18 πριν
τη λήψη της πρωτοβάθµιας απόφασης, ή είναι ή ήταν έγγαµο, ή είναι 16 ετών και είναι ικανό
να υποστηρίξει την αίτηση. Η τελευταία εξαίρεση εφαρµόζεται επίσης στη DE.
Ιατρικές εξετάσεις για τον προσδιορισµό της ηλικίας ασυνόδευτων ανηλίκων είναι δυνατές σε
SK, LU, LT, AT, IT, CY, BG, HU, DE, CZ, BE, SE, MT, PL, RO, SI και UK, και οι ανήλικοι
ενηµερώνονται για τη διαδικασία εκτίµησης της ηλικίας είτε προφορικώς είτε γραπτώς. Αυτά
τα κράτη µέλη ζητούν επίσης της συγκατάθεση του ανηλίκου ή/και του εκπροσώπου του για
να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση. Στις περιπτώσεις που ένα πρόσωπο αρνηθεί να συναινέσει,
αντιµετωπίζεται ως ενήλικος (CZ, HU, NL, RO, PL και SK), θίγεται η αξιοπιστία των
δηλώσεών του (AT και LU), ή δεν µπορεί να επωφεληθεί της αρχής in dubio pro reo (LT). Το
τελευταίο έρχεται σε αντίθεση µε την οδηγία.
5.1.7.

Ανάκληση της αίτησης (άρθρα 19 και 20)

Στην περίπτωση ρητής ανάκλησης µιας αίτησης, η διαδικασία σταµατά, ως γενική τάση, είτε
µε τη λήψη µιας απόφασης (π.χ. BE, BG, CZ, FI, DE, HU, PL και SI) είτε µε την
ενσωµάτωση ενός σηµειώµατος στο φάκελο (π.χ. ES, FR, NL και UK). Σε CY, IT32 και UK η
αίτηση απορρίπτεται, και σε EL και MT, η νοµοθεσία τηρεί τη διατύπωση της οδηγίας,
επιτρέποντας συνεπώς είτε τη διακοπή της διαδικασίας είτε την απόρριψη της αίτησης.
Η έννοια της σιωπηρής ανάκλησης χρησιµοποιείται στη συντριπτική πλειονότητα των κρατών
µελών. ∆εν µεταφέρθηκε τυπικά στο εθνικό δίκαιο των FR και IT. Οι καταστάσεις που
οδηγούν στην εικασία ότι ανακλήθηκε η αίτηση, εκτός από τα παραδείγµατα που
περιγράφονται στην οδηγία, περιλαµβάνουν την προσπάθεια µη εξουσιοδοτηµένης εισόδου
στην επικράτεια άλλης χώρας (CZ) ή εκούσιας επιστροφής στη χώρα καταγωγής (AT, BE,
BG). Οι εθνικοί κανόνες επιτρέπουν τη διακοπή της διαδικασίας, τυπικά ως πρώτο βήµα (π.χ.
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Περιορισµοί που σχετίζονται µε την εθνική ασφάλεια είναι πιθανοί σε LT και ES.
Αναφορικά µε το σύστηµα ad – hoc διοικητικών υπαλλήλων
Στην ΙΤ αυτός ο κανόνας εφαρµόζεται, εάν έχει ήδη πραγµατοποιηθεί συνέντευξη.
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AT, BG, CY, ES, FI, FR, CZ, HU, LT, MT, NL, PL, PT, SI) ή/και την απόρριψη της αίτησης
(π.χ. AT, BE, BG, CY, CZ, EE, EL, MT, RO, UK).
5.2.

∆ιαδικασίες σε πρώτο βαθµό

5.2.1.

∆ιαδικασία εξέτασης και αβάσιµες αιτήσεις (άρθρα 23 και 28)

Η οδηγία ζητεί από τα κράτη µέλη να ολοκληρώσουν τη διαδικασία το συντοµότερο δυνατό.
Οι προσεγγίσεις των κρατών µελών ποικίλλουν. Σε CY, EE, FR, FI, DE, EL, IE, LU, MT, SI,
SE και UK οι εθνικοί κανόνες είτε ακολουθούν τη διατύπωση της οδηγίας (π.χ. EL, EE, CY,
UK) είτε προβλέπουν την αρχή της δέουσας επιµέλειας και το δικαίωµα λήψης πληροφοριών
σχετικά µε την πρόοδο σε διοικητικές διαδικασίες (FI, SE). Επίσης, ορισµένες αποφαινόµενες
αρχές (π.χ. DE, SE και UK) θέτουν στόχους για την περάτωση των υποθέσεων. Σε άλλα
κράτη µέλη, η νοµοθεσία επιβάλλει προθεσµίες για τη λήψη απόφασης. Αυτές είναι 1 µήνας
(RO), 2,5 µήνες (HU), 2,6 µήνες (PT), 3 µήνες (BG, CZ, LT, LV, SK), και 6 µήνες (AT, ES,
NL33, PL). Η προθεσµία µπορεί να παραταθεί κατά 1 µήνα (HU, RO), 3 µήνες (BG, LT) ή 9
µήνες (LV). Στην ΡΤ µπορεί να παραταθεί έως 6 µήνες. Σε AT, CZ και PL η παράταση δεν
υπόκειται σε προθεσµίες. Στην ΙΤ ορίζονται συγκεκριµένα χρονικά πλαίσια για ορισµένα
βήµατα της διαδικασίας.
Παραχωρείται η διακριτική ευχέρεια στα κράτη µέλη να δώσουν προτεραιότητα ή να
επιταχύνουν τυχόν εξέταση και, επιπλέον, οι διαδικασίες µπορούν να επισπευσθούν βάσει 16
συγκεκριµένων λόγων. Οι περιπτώσεις που εµπίπτουν σε αυτούς τους λόγους µπορούν επίσης
να λαµβάνονται υπόψη κατά την απόρριψη µιας αίτησης ως προδήλως αβάσιµης34. Οι
συναφείς εθνικές ρυθµίσεις είναι συνεπώς πολύ ανοµοιογενείς.
Σε AT, BE, CZ, FI, EE, EL, FR, LT, LV, LU, MT, PL, RO, SK, SI και UK µια εξέταση
µπορεί να επιταχυνθεί στις περιπτώσεις που ισχύει ένας συγκεκριµένος λόγος. Ο αριθµός των
λόγων που ορίζεται στην εθνική νοµοθεσία ποικίλλει σηµαντικά35, και ορισµένοι αποκλίνουν
από τη διατύπωση της οδηγίας. Σε FR, SI και UK κάθε αίτηση ελέγχεται για τη θέσπιση της
ισχύουσας διαδικασίας, ενώ άλλα κράτη µέλη το αφήνουν στη διακριτική ευχέρεια της
αποφαινόµενης αρχής. Σε BG, PT και ES36, όλες οι αιτήσεις εξετάζονται αρχικά σε µια
προκαταρκτική διαδικασία που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα είτε το να γίνει δεκτό το
πρόσωπο σε µια τακτική διαδικασία είτε την απόρριψή της αίτησής του ως απαράδεκτης ή
για λόγους που εµπίπτουν στο άρθρο 23 παράγραφος 4 της οδηγίας για τις διαδικασίες
ασύλου. Στις NL όλες οι αιτήσεις εξετάζονται αρχικά µε µια διαδικασία που µπορεί να έχει
ως αποτέλεσµα την απόρριψη της αίτησης, τη χορήγηση προστασίας, ή την παραποµπή στη
διευρυµένη διαδικασία. Η SE επιταχύνει τις προδήλως αβάσιµες υποθέσεις, ενώ στην IE
µπορεί να δοθεί προτεραιότητα σε συγκεκριµένες αιτήσεις. Οι HU και DE δεν προβλέπουν
ρυθµίσεις για ταχείες διαδικασίες.
Οι διάφορες προθεσµίες που εφαρµόζονται για την ολοκλήρωση της ταχείας διαδικασίας
είναι 48 ώρες (LT)· 3 ηµέρες (BG, MT, RO και UK37)· 4 ηµέρες (ES38 και FR39)· 10
33
34
35
36
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Αναφορικά µε τη διευρυµένη διαδικασία
Άρθρο 28, παράγραφος 2 της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου
Πρόκειται για 5 λόγους στη LT· 8 στη FI· 9 στη CZ· 10 στη RO· 11 στη ΜΤ· 14 στη EL και 16 στη SI.
Στην ES, µετά την έγκριση του νέου νόµου για το άσυλο, εφαρµόζονται δύο διαφορετικές ταχείες
διαδικασίες στα σύνορα και εντός της επικράτειας. Η συνοριακή διαδικασία προσοµοιάζει µε το
µοντέλο της BG, ενώ η εσωτερική διαδικασία συνδέεται µε συγκεκριµένους λόγους.
Αυτό αφορά την ταχεία διαδικασία υπό κράτηση (detained fast track - DFT), και τα δεδοµένα
αναφέρονται στις εργάσιµες ηµέρες. Στο πλαίσιο της διαδικασίας προσφυγής χωρίς ανασταλτικό
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εργάσιµες ηµέρες (LV)· 15 ηµέρες (BE40 και FR)· 1 µήνας (EL, CZ και PL)· 2 µήνες (SK, LU
και BE)· 3 µήνες (AT και ES). ∆εν ισχύουν τυπικές προθεσµίες σε EE, IE41, SE και SI, ενώ
σε FI, PT και IT προβλέπονται προθεσµίες για την περάτωση συγκεκριµένων σταδίων της
διαδικασίας42. Οι ταχείες διαδικασίες µπορεί να διεξάγονται χωρίς να προσφέρεται στο
πρόσωπο η ευκαιρία της προσωπικής συνέντευξης (CY, EE, EL, FR, MT, PL, PT, SI και
UK), να ορίζουν µικρότερες προθεσµίες για προσφυγές κατά της απόφασης (BG, CZ, IE, IT,
NL, PL, SI, SK, RO και UK), ή να καταργούν το αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσµα των
προσφυγών (AT, CZ, ES, NL, FI, FR, IT, SE, SK και UK).
Τα κράτη µέλη επιτρέπεται να απορρίπτουν την αίτηση ως αβάσιµη ή προδήλως αβάσιµη
µόνο εάν στο πρόσωπο δεν αναγνωρίζεται η παροχή διεθνούς προστασίας. Σε CZ, FI, EL, IT,
LV, LT, MT, PL, PT, SK και SI οι αιτήσεις µπορούν, ωστόσο, να απορριφθούν ως αβάσιµες
ή προδήλως αβάσιµες εφόσον η αποφαινόµενη αρχή διαπιστώσει ότι η περίπτωση εµπίπτει
στο άρθρο 23 παράγραφος 4 της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου, και σε BG, CZ, FI, FR,
DE, HU, LT, MT, και SI οι αντίστοιχες εθνικές διατάξεις τείνουν, επιπλέον, να αποκλίνουν
από τη διατύπωση της οδηγίας.
5.2.2.

Περιπτώσεις απαράδεκτων αιτήσεων (άρθρο 25 παράγραφος 2)

Η δυνατότητα µη εξέτασης της αίτησης στην περίπτωση που ένα άλλο κράτος µέλος έχει
χορηγήσει το καθεστώς του πρόσφυγα µεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο των παρακάτω χωρών:
G, CZ, CY, FI, HU, SK, EL, ES, IT, LV, MT, PL, PT, SI και UK. Σε BG, CZ, CY, HU, EE,
EL, ES, FI, DE, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SE, SK και UK µια αίτηση µπορεί να
θεωρηθεί απαράδεκτη στην περίπτωση που το πρόσωπο προέρχεται από µια «πρώτη χώρα
ασύλου». Η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας εφαρµόζεται κατά το στάδιο του παραδεκτού
σε AT, BG43, RO, SK, CY, EE, EL, ES, FI, LT, LV, MT, NL, PT, LU, SI και UK. Σε BG,
NL, CY, MT, SI και PT µια αίτηση µπορεί να θεωρηθεί απαράδεκτη στις περιπτώσεις που
ένα πρόσωπο έχει ήδη λάβει ή έχει υποβάλει αίτηση για καθεστώς που προσφέρει δικαιώµατα
αντίστοιχα του καθεστώτος του πρόσφυγα. Πανοµοιότυπες µεταγενέστερες αιτήσεις
θεωρούνται απαράδεκτες σε AT, CZ, CY, HU, EL, ES, IT, NL, RO, LV, LT, PL, MT, SI και
UK, ενώ οι CY, EL, PL, MT και PT εφαρµόζουν αυτήν την αρχή στις αιτήσεις εξαρτώµενων
ενηλίκων που καλύπτονταν προηγουµένως από αιτήσεις που υποβλήθηκαν εξ ονόµατος
αυτών χωρίς να υπάρχουν νέα στοιχεία ειδικά για την κατάστασή τους.
Οι ΒΕ και FR δεν µετέφεραν στο εθνικό δίκαιο το άρθρο 25 παράγραφος 2, ενώ ένας αριθµός
κρατών µελών που δεν κάνει χρήση του παρόντος άρθρου δεν προβλέπει ειδική διαδικασία
επί του παραδεκτού (π.χ. EE, FI, IE, IT, NL), και άλλα κράτη µέλη (π.χ. AT, BG, ES και PT)
προβλέπουν µια προκαταρκτική διαδικασία στην οποία εξετάζονται τόσο τα κριτήρια επί του
παραδεκτού όσο και επί της ουσίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, η εθνική νοµοθεσία προβλέπει
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αποτέλεσµα, υπό κράτηση, (Detained Non-Suspensive Appeals - DNSA) το χρονικό διάστηµα είναι 6 ή
10 ηµέρες.
Αυτό αφορά πρόσωπα υπό κράτηση και αναφέρεται σε εργάσιµες ηµέρες. Μπορεί να παραταθεί σε έως
8 ηµέρες.
Αυτό αφορά αιτούντες υπό κράτηση.
Αυτό αφορά αιτούντες υπό κράτηση.
Στην ΙΕ η διαδικασία προτεραιότητας διαρκεί στην πράξη από 17 έως 20 εργάσιµες ηµέρες.
Σε FI και PT οι προθεσµίες κατά µέσο όρο είναι στην πράξη αντιστοίχως 67 και 30 ηµέρες.
Στη BG αυτός ο λόγος µπορεί να εφαρµόζεται στην ταχεία διαδικασία, όπως περιγράφεται στο τµήµα
5.2.1.
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λόγους απόρριψης µιας αίτησης ως απαράδεκτης που δεν αντιστοιχούν στο άρθρο 25
παράγραφος 244.
5.2.3.

Έννοια της πρώτης χώρας ασύλου (άρθρο 26)

Τα κράτη µέλη µπορούν να θεωρούν µια τρίτη χώρα πρώτη χώρα ασύλου για τον αιτούντα
µόνο εάν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας από τη χώρα αυτή και απολαύει ακόµη της
σχετικής προστασίας· ή διαφορετικά απολαύει επαρκούς προστασίας στην εν λόγω χώρα και
µε την προϋπόθεση ότι θα γίνει εκ νέου δεκτός στη χώρα αυτή. Οι AT, BE, FR, LT και PL
δεν µετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο αυτήν την προαιρετική έννοια. Σε BG, CY, CZ, EE,
ES, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LU, PT, RO, SK, SI και UK η διάταξη εφαρµόζεται σε
αναγνωρισµένους πρόσφυγες, ενώ σε CY, DE, EE, EL, ES, FI, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE
και UK προβλέπεται επίσης η δυνατότητα εφαρµογής αυτής της έννοιας σε πρόσωπα που
απολαύουν άλλης επαρκούς προστασίας. Η έννοια της επαρκούς προστασίας ερµηνεύεται µε
πολλούς τρόπους, µεταξύ άλλων «κάποια άλλη µορφή διεθνούς προστασίας» (ΕΕ),
«αποτελεσµατική προστασία σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης της Γενεύης» (ΡΤ) και «το
δικαίωµα διαµονής ή χορήγησης αποτελεσµατικής διεθνούς προστασίας» (ES). Η DE
εφαρµόζει τεκµήριο ασφάλειας για ένα πρόσωπο που διέµεινε για περισσότερους από 3 µήνες
σε άλλη τρίτη χώρα στην οποία δεν απειλείται µε πολιτική δίωξη, και οι NL κάνουν χρήση της
έννοιας της χώρας προηγούµενης κατοικίας45. Οι SI και EL ακολουθούν τη διατύπωση της
οδηγίας κατά γράµµα, κάνοντας λόγο για επαρκή προστασία. Σε EE, DE, SE και FI η απαίτηση
ότι η έννοια εφαρµόζεται µόνο εάν ένα πρόσωπο γίνει εκ νέου δεκτό σε µια τρίτη χώρα
παραλείπεται από τις διατάξεις µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.
5.2.4.

Έννοια των ασφαλών τρίτων χωρών (άρθρο 27)

Η έννοια των ασφαλών τρίτων χωρών εφαρµόζεται εφόσον ένα πρόσωπο έχει ζητήσει
προστασία σε µια τρίτη χώρα που είναι ασφαλής και ικανή να προσφέρει προστασία
σύµφωνα µε τη σύµβαση του 1951 και µε την οποία συνδέεται το πρόσωπο. Οι BE, DE, FR,
IT, PL και SE δεν µετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο αυτήν την έννοια, ενώ άλλα κράτη µέλη
την εφαρµόζουν σπανίως στην πράξη46. Αναφορικά µε τα ουσιαστικά κριτήρια για την
εφαρµογή της έννοιας σε µια τρίτη χώρα, οι εθνικοί κανόνες, εν γένει, είτε ακολουθούν είτε
ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν τη διατύπωση της οδηγίας. Αναφέρονται αρκετά προβλήµατα.
Σε CZ και UK η εφαρµοστέα νοµοθεσία δεν προβλέπει ότι µια τρίτη χώρα πρέπει να τηρεί
την αρχή της µη επαναπροώθησης47, ενώ στη RO και το UK τα εθνικά κριτήρια δεν
αναφέρονται στη δυνατότητα αίτησης για το καθεστώς του πρόσφυγα και της λήψης
προστασίας. Σε FI, IE και LT τίθεται έµφαση στη συµµετοχή της τρίτης χώρας και την
τήρηση των συνθηκών για τους πρόσφυγες και τα ανθρώπινα δικαιώµατα παρά τη
µεταχείριση του προσώπου σύµφωνα µε τα ειδικά κριτήρια της οδηγίας.
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Αυτό περιλαµβάνει τη δυνατότητα µη εξέτασης µιας αίτησης επί της ουσίας βάσει της έννοιας της
ασφαλούς χώρας καταγωγής (ΜΤ), της έλλειψης έννοµου συµφέροντος (BG), της υποβολής νέας
αίτησης µε άλλα προσωπικά δεδοµένα (ES) ή στις περιπτώσεις που ένα πρόσωπο κατέχει άδεια
διαµονής (ΕΕ).
Αναφέρεται σε µια χώρα στην οποία ένα πρόσωπο έλαβε ή µπορεί να λάβει άδεια διαµονής η οποία
προσφέρει µακροπρόθεσµη προστασία έναντι της επιστροφής.
Όπως αναφέρεται, µόνο οι AT, ES, HU, PT και UK την εφαρµόζουν στην πράξη και µόνο σε
περιορισµένο αριθµό υποθέσεων.
Για την CZ αφορά το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ). Σχετικά µε το UK αφορά µόνο το
άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο γ).
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Η έννοια των ασφαλών τρίτων χωρών εφαρµόζεται µόνο εφόσον υπάρχει τεκµηριωµένος
σύνδεσµος µε µια τρίτη χώρα βάσει του οποίου είναι εύλογο για τον αιτούντα να µεταβεί στη
συγκεκριµένη χώρα. Τα εθνικά µέτρα δεν διαθέτουν συναφείς λεπτοµερείς κανόνες και
κάνουν απλώς λόγο για ένα πρόσωπο που «ήταν παρών» (SI), «διήλθε και είχε τη δυνατότητα
επικοινωνίας µε τις αρχές στα σύνορα ή εντός της επικράτειας» (RO και UK), «παρέµεινε ή
διήλθε και υπάρχει σύνδεση που µπορεί κατ’ αρχήν να επιτρέπει στον αιτούντα να
απευθυνθεί σε αυτήν τη χώρα» (PT), «παρέµεινε» (CZ) ή «διέµεινε» (BG, EL48 και MT49) σε
µια τρίτη χώρα. ∆εν θεσπίζονται συναφείς κανόνες σε AT, FI50, LT και SK. Σε EE, ES, LU,
CY οι εθνικοί κανόνες υποχρεώνουν τις αρχές να τεκµηριώνουν µια σύνδεση χωρίς να
προσδιορίζουν τα εφαρµοστέα κριτήρια. Στις NL ισχύουν συναφείς κανόνες και µεταξύ
άλλων απαιτούν από τις αρχές την αξιολόγηση της φύσης, της διάρκειας και των συνθηκών
διαµονής ενός προσώπου σε µια τρίτη χώρα.
Τα κράτη µέλη µπορούν είτε να προβούν στον χαρακτηρισµό συγκεκριµένων τρίτων χωρών
ως ασφαλών ή/και να εφαρµόζουν την έννοια κατά περίπτωση. Οι BG, CZ, RO, SK, SI και
PT επέλεξαν την πρώτη προσέγγιση, ενώ οι AT, EE, ES51, FI, EL, LT, LV, MT, NL και SE
χρησιµοποιούν την προσέγγιση κατά περίπτωση. Στο UK προβλέπεται τόσο ο χαρακτηρισµός
των ασφαλών χωρών όσο και η εξέταση κατά περίπτωση52. Οι προσεγγίσεις των κρατών
µελών διαφέρουν και γενικώς δεν προβλέπουν τις απαραίτητες λεπτοµέρειες σε σχέση µε την
ατοµική εξέταση ασφάλειας για ένα συγκεκριµένο πρόσωπο. Σε έναν αριθµό κρατών µελών,
ο αιτών δικαιούται να αντικρούσει το τεκµήριο της ασφάλειας ήδη στην πρωτοβάθµια
διαδικασία (π.χ. BG, CZ, EE, FI, NL, SI, SK), ενώ σε άλλα αυτή η δυνατότητα είναι
διαθέσιµη µέσω της άσκησης του δικαιώµατος προσφυγής (π.χ. CY, RO, LT, MT, EL53, ES,
UK). Ενώ, σύµφωνα µε τη γενική τάση, ο αιτών µπορεί να προσβάλει το τεκµήριο της
ασφάλειας για οιονδήποτε λόγο, αρκετά κράτη µέλη το περιορίζουν µόνο είτε στο άρθρο 3
της ΕΣ∆Α (MT, NL, PT) είτε σε λόγους που βασίζονται στην ΕΣ∆Α εν γένει (UK). Σε FI και
EL οι λόγοι δεν προσδιορίζονται στη νοµοθεσία. Η Επιτροπή πιστεύει ότι τα ενδιαφερόµενα
πρόσωπα πρέπει να ενηµερώνονται και να έχουν πραγµατική δυνατότητα να αντικρούσουν
την εφαρµογή της έννοιας πριν τη λήψη µιας πρωτοβάθµιας απόφασης54.
5.2.5.

Ασφαλείς χώρες καταγωγής (άρθρα 29 - 31)

Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ακύρωσε τους κανόνες της οδηγίας για τις
διαδικασίες έγκρισης και τροποποίησης του βασικού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών
καταγωγής 55. Αναφορικά µε τον εθνικό χαρακτηρισµό, δεν υφίστανται ασφαλείς χώρες
καταγωγής σε BE, IT, PL και SE56. Μεγάλες αποκλίσεις εντοπίζονται µεταξύ των κρατών
µελών που εφαρµόζουν διαδικασίες ασφαλών χωρών καταγωγής. Σε CY, EE, HU και EL η
έννοια εφαρµόζεται σε τµήµα µιας χώρας. Ένας αριθµός κρατών µελών (DE, FI, FR, NL και

48
49
50
51
52
53
54
55
56
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Στην EL η νοµοθεσία αναφέρεται σε άδεια διαµονής.
Στη MT οι εθνικοί κανόνες αναφέρονται σε «σηµαντική περίοδο» και σε µια σύνδεση µε την οικεία
χώρα.
Η µοναδική απαίτηση συνίσταται στο ότι ο αιτών «θα µπορούσε να είχε απολάβει προστασίας» στην εν
λόγω χώρα.
Αναφορικά µε την πράξη
Στην πράξη, χρησιµοποιείται µόνο η προσέγγιση κατά περίπτωση, καθώς δεν έχουν εγκριθεί κατάλογοι
ασφαλών τρίτων χωρών.
Αναφορικά µε την πράξη. ∆εν προβλέπονται ρητοί κανόνες στη νοµοθεσία.
Απορρέει από την αρχή τήρησης του δικαιώµατος της ακρόασης. Βλ. συγκεκριµένα υπόθεση C-349/07,
CJ.
Υπόθεση 133/06, απόφαση της 6ης Μαΐου 2008.
Αυτά τα κράτη µέλη, ωστόσο, έχουν µεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο την έννοια των ασφαλών χωρών
καταγωγής που συνδέεται µε τον κοινό κατάλογο.
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UK) µπορεί να βασίζεται σε ρήτρες αναστολής της εφαρµογής, εφαρµόζοντας συνεπώς
λιγότερο αυστηρά κριτήρια για τον εθνικό χαρακτηρισµό, και το UK κάνει χρήση της
δυνατότητας χαρακτηρισµού τµήµατος µιας χώρας ως ασφαλούς, ή µιας χώρας ή τµήµατος
µιας χώρας ως ασφαλούς για συγκεκριµένη οµάδα ατόµων. Ενώ οι εθνικές νοµοθεσίες κατά
κανόνα προβλέπουν έναν κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, στην πραγµατικότητα έχει
εγκριθεί µόνο σε ορισµένα κράτη µέλη (AT, DE, FR, LU, RO, SK και UK), και τα
περιεχόµενα αυτών των καταλόγων διαφέρουν σηµαντικά.57 Σε EE, CZ, FI, NL και PT δεν
προβλέπονται κατάλογοι και η έννοια µπορεί να εφαρµόζεται κατά περίπτωση, και σε BG,
FR, PT, MT και RO οι εθνικοί κανόνες δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως και ρητώς τα κριτήρια
της οδηγίας για να θεωρηθεί µια χώρα ασφαλής χώρα καταγωγής.
Η απαίτηση ατοµικής εξέτασης αναγνωρίζεται κατά κανόνα είτε ως γενική αρχή είτε ειδικά
στο πλαίσιο της έννοιας των ασφαλών χωρών καταγωγής. Ενώ το ίδιο ισχύει για τη
δυνατότητα διάψευσης του τεκµηρίου της ασφάλειας, σύµφωνα µε πληροφορίες, οι αιτούντες
µπορεί να µην είναι πάντα ενηµερωµένοι για την πρόθεση των αρχών να εφαρµόσουν την
έννοια58, και σε ΕΕ, EL και SI η προσωπική συνέντευξη µπορεί να παραλειφθεί σε
διαδικασίες ασφαλούς χώρας καταγωγής.
5.2.6.

Προκαταρκτική διαδικασία για µεταγενέστερες αιτήσεις (άρθρα 32 - 34)

Η οδηγία επιτρέπει στα κράτη µέλη να υποβάλουν µεταγενέστερες αιτήσεις σε
προκαταρκτική εξέταση, έτσι ώστε να αξιολογούν εάν περιέχουν νέα στοιχεία ή πορίσµατα
τα οποία αυξάνουν σηµαντικά τις πιθανότητες χαρακτηρισµού του αιτούντος ως πρόσφυγα. Η
εν λόγω διαδικασία εφαρµόζεται σε BE, DE, EL, LU, MT, NL, PT, RO, SE, και SI. Σε CZ,
ES, HU, LV παρόµοια κριτήρια ενσωµατώνονται στη διαδικασία επί του παραδεκτού και στη
FR αποτελούν µέρος ταχείας διαδικασίας. ∆ιαφέρει σηµαντικά η ερµηνεία της δοκιµασίας
της οδηγίας σχετικά µε το τι συνιστά νέο στοιχείο. Σε EL και LU η νοµοθεσία τηρεί την
οδηγία κατά γράµµα, η DE βασίζεται σε γενικούς λόγους αναθεώρησης των διοικητικών
πράξεων, οι NL απαιτούν την ύπαρξη νέων συνθηκών που δεν αποκλείονται prima facie ως
λόγοι αναθεώρησης µιας προηγούµενης απόφασης, το BE εξετάζει εάν οι νέες συνθήκες
περιλαµβάνουν σηµαντικές ενδείξεις για βάσιµο φόβο δίωξης ή πραγµατικό κίνδυνο
πρόκλησης σοβαρής βλάβης, η CZ απαιτεί µια σύνδεση µε τους λόγους χορήγησης
προστασίας, ενώ οι SI, HU, LV και SK δίνουν έµφαση στην επέλευση µιας αλλαγής στις
συνθήκες. Η SE απαιτεί νέες συνθήκες που να εµποδίζουν µακροπρόθεσµα την απέλαση. Τα
κράτη µέλη κατά κανόνα ζητούν από τους αιτούντες να υποβάλουν τα στοιχεία που δεν ήταν
γνωστά ή δεν θα µπορούσαν να είναι γνωστά κατά την προηγούµενη εξέταση.
Οι BE, CZ, PT, RO, SE εφαρµόζουν την προκαταρκτική διαδικασία µόνο σε αιτήσεις που
υποβάλλονται µετά τη λήψη απόφασης επί προηγούµενης αίτησης, ενώ η SI το πράττει
επίσης για δηλώσεις που γίνονται µετά τη ρητή ανάκληση της αίτησης, και οι DE, ES, EL,
HU, LU, MT και NL εφαρµόζουν τους κανόνες της οδηγίας για την προκαταρκτική
διαδικασία σε δηλώσεις που γίνονται είτε µετά τη λήψη απόφασης είτε µετά τη ρητή ή
σιωπηρή ανάκληση της προηγούµενης αίτησης. Μόνο η DE εφαρµόζει την προκαταρκτική
διαδικασία σε αιτούντες που δεν εµφανίζονται σε κέντρο υποδοχής ή ενώπιον των αρχών
κατά την καθορισµένη ηµεροµηνία, σύµφωνα µε το άρθρο 33 της οδηγίας για τις διαδικασίες
ασύλου.

57
58
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Η DE έχει χαρακτηρίσει ως ασφαλείς 2 χώρες εκτός ΕΕ, η FR 18 και το UK 26.
Αναφορικά µε τη µελέτη της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες σχετικά
µε την εφαρµογή της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου.
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Σε CZ, DE, EL, LU, MT και RO οι κανόνες που διέπουν τις µεταγενέστερες αιτήσεις
επιτρέπουν την παράλειψη της προσωπικής συνέντευξης, και σε DE, LU, NL, MT και RO οι
συγκεκριµένοι αιτούντες πρέπει να αναφέρουν τα γεγονότα και να παρέχουν αποδεικτικά
στοιχεία που να δικαιολογούν τη νέα διαδικασία. Οι DE, LU, PT59 και MT ζητούν από τους
αιτούντες να υποβάλουν τις νέες πληροφορίες εντός καθορισµένης προθεσµίας.
Οι κανόνες της οδηγίας για µεταγενέστερες αιτήσεις δεν µεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο της
IE, το UK εφαρµόζει ένα σύστηµα «νέων αιτήσεων» (fresh claims) που διαφέρει από τις
προδιαγραφές της οδηγίας, ενώ η νοµοθεσία της SK ζητεί απλώς από τις αρχές να διακόπτουν
τη διαδικασία στις περιπτώσεις που τα γεγονότα των υποθέσεων δεν άλλαξαν ουσιαστικά
µετά τη λήψη της απόφασης επί της προηγούµενης αίτησης.
5.2.7.

∆ιαδικασίες στα σύνορα (άρθρο 35)

Οι διαδικασίες στα σύνορα προβλέπονται σε AT, BE, CZ, EE, ES, FR, DE, EL, HU, NL, PT,
RO, SK και SI και διαφέρουν σηµαντικά όσον αφορά το προσωπικό πεδίο εφαρµογής, τους
λόγους και τους τύπους των αποφάσεων και τις διαδικαστικές προθεσµίες και εγγυήσεις.
Εφαρµόζονται σε αιτούντες που δεν διαθέτουν έγγραφα εισόδου (BE, DE, FR, NL, PT),
προέρχονται από ασφαλή χώρα καταγωγής (DE), παρέχουν πλαστά έγγραφα (CZ), συνιστούν
απειλή για την εθνική ασφάλεια ή τη δηµόσια τάξη (CZ), ή των οποίων η ταυτότητα δεν έχει
προσδιοριστεί (CZ). Οι AT, EE, ES, EL, HU, PT, RO, SI60 εφαρµόζουν µια συνοριακή
διαδικασία σε όλους τους αιτούντες που ζητούν άσυλο είτε στα σύνορα γενικώς είτε σε
συγκεκριµένες τοποθεσίες (π.χ. αεροδρόµια).
Οι λόγοι απόρριψης µιας αίτησης ασύλου περιλαµβάνουν την ασφαλή χώρα καταγωγής (AT,
DE, EE), λόγους που αφορούν το παραδεκτό (EE, ES, HU, SI, PT), ανεπαρκώς
τεκµηριωµένες αιτήσεις (AT), προδήλως αβάσιµες αιτήσεις (DE, ES, FR, RO, PT, SI), και
αιτήσεις που περιλαµβάνουν ψευδείς πληροφορίες σχετικά µε την ταυτότητα, την εθνικότητα
ή την αυθεντικότητα των εγγράφων (AT). Σε EL, NL και CZ λαµβάνονται αποφάσεις επί των
αιτήσεων στα σύνορα για λόγους γενικής φύσης. Η προθεσµία για τη λήψη µιας απόφασης
µπορεί να είναι 2 ηµέρες (DE), 3 ηµέρες (RO), 4 ηµέρες (ES, FR), 7 ηµέρες (PT), 8 ηµέρες
(HU), 15 ηµέρες (BE), 30 ηµέρες (EL, CZ), και 42 ηµέρες (NL). Οι εθνικές διατάξεις για τις
διαδικασίες στα σύνορα κατά κανόνα αντικατοπτρίζουν βασικές αρχές και εγγυήσεις, ή στην
περίπτωση διαδικασιών στα σύνορα βάσει ρήτρας αναστολής της εφαρµογής61, τις ελάχιστες
εγγυήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 3. Ειδικότερα, στα πρόσωπα που
υπόκεινται σε διαδικασία στα σύνορα παρέχεται κατά κανόνα η δυνατότητα προσωπικής
συνέντευξης. Οι εθνικοί κανόνες επιτρέπουν την παράλειψη της προσωπικής συνέντευξης σε
διαδικασία στα σύνορα µόνο στην ΕΕ.
5.2.8.

Ανάκληση του καθεστώτος του πρόσφυγα (άρθρα 37 και 38)

Οι διατάξεις της οδηγίας σχετικά µε την ανάκληση του καθεστώτος του πρόσφυγα
αντικατοπτρίζονται κατά κανόνα στην εθνική νοµοθεσία. Η DE επωφελείται από µια
προαιρετική ρήτρα σύµφωνα µε την οποία µπορεί να αποφασίσει ότι το καθεστώς του
πρόσφυγα εκπνέει εκ του νόµου όταν ισχύουν ρήτρες παύσης. Το 2008 και 2009, σε EE, EL,
ES, LT, LV, MT, PT και RO, δεν ανακλήθηκε κανένα καθεστώς πρόσφυγα, ενώ ορισµένα

59
60
61
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Στην ΡΤ η εφαρµογή προθεσµίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αποφαινόµενης αρχής.
Στη SI οι διατάξεις για τις διαδικασίες στα σύνορα δεν εφαρµόστηκαν στην πράξη.
Σύµφωνα µε το άρθρο 35 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου, το κράτος µέλος
µπορεί να διατηρεί διαδικασίες σύµφωνα µε τους νόµους που τέθηκαν σε ισχύ την 1η ∆εκεµβρίου 2005
οι οποίοι παρεκκλίνουν από τις βασικές αρχές και εγγυήσεις.
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κράτη µέλη (IE, LU, HU, PL, SI, SK και SE) ανέφεραν αριθµούς που δεν υπερβαίνουν τις 25
περιπτώσεις ετησίως. Το 2008 και 2009, αυτή η έννοια εφαρµόστηκε συχνότερα στην ΑΤ
(105 περιπτώσεις), DE (10 755), FR (220) και IT (95).
5.3.

∆ιαδικασίες προσφυγής

5.3.1.

Πρόσβαση σε πραγµατική προσφυγή (άρθρο 39)

Η οδηγία ζητεί από τα κράτη µέλη να εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε πραγµατική προσφυγή
ενώπιον δικαστηρίου, να θεσπίζουν συναφείς διαδικαστικούς κανόνες και προθεσµίες και να
προβλέπουν ρυθµίσεις αναφορικά µε το δικαίωµα παραµονής εν αναµονή του
αποτελέσµατος. Στην πλειονότητα των κρατών µελών το όργανο που είναι αρµόδιο για την
πρώτη εξέταση των προσφυγών είναι κάποιο δικαστήριο. Αυτό µπορεί να είναι εξειδικευµένο
δικαστήριο (AT, FR και SE), διοικητικό δικαστήριο (BG, EE, EL, ES, FI, FR62, DE, LV, LT,
LU, SI), ή δικαστήριο γενικής δωσιδικίας (CZ, IT, HU, NL, RO, SK και UK63).
Εξειδικευµένα δικαστήρια προβλέπονται σε BE, CY, IE, MT, PL και UK. Στο UK η ειδική
επιτροπή προσφυγών σε υποθέσεις µετανάστευσης (Special Immigration Appeals
Commission) εξετάζει προσφυγές σε υποθέσεις εθνικής ασφάλειας. Η EL αποτελεί το
µοναδικό κράτος µέλος στο οποίο το Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο (το Συµβούλιο της
Επικρατείας) έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα επί προσφυγών κατά αποφάσεων για το
άσυλο που λαµβάνει η αποφαινόµενη αρχή.
Οι προθεσµίες για την άσκηση ένδικων µέσων διαφέρουν σηµαντικά και πολλά κράτη µέλη
τις µείωσαν για αποφάσεις που εµπίπτουν στα άρθρα 23 παράγραφος 4, 28 παράγραφος 2, 32
ή/και 35 της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου και για αποφάσεις που αφορούν αιτούντες
υπό κράτηση. Η γενική προθεσµία ποικίλλει από 8 ηµέρες (PT), έως 10 ηµέρες (EE, LV και
UK), 14 ηµέρες (AT, BG, DE, LT, PL), 15 ηµέρες (CZ, HU, IE64, SI), 20 ηµέρες (CY), 21
ηµέρες (SE), 28 ηµέρες (NL65), 30 ηµέρες (BE, FI, FR, EL, IT, SK), και 60 ηµέρες (EL, ES).
Οι µειωµένες προθεσµίες είναι 2 ηµέρες (FR, RO, UK), 3 ηµέρες (SI, DE66, PT), 5 ηµέρες
(PL, UK67), 7 ηµέρες (BG, CZ, DE, NL68), 10 ηµέρες (CY), 15 ηµέρες (BE, IT), και 20
ηµέρες (SK). Η ίδια προθεσµία ισχύει για όλες τις αποφάσεις για το άσυλο σε EE, FI, EL, LT,
LV, PL και SE.
Η αρχή του αυτοδίκαιου ανασταλτικού αποτελέσµατος ισχύει για όλες τις προσφυγές ενώπιον
δικαιοδοτικού οργάνου πρώτου επιπέδου σε BG, HU, IE, LT, LU και PT. Σε άλλα κράτη
µέλη, οι εφαρµοστέες εξαιρέσεις είναι πολύ διαφορετικές και αφορούν αποφάσεις για µη
περαιτέρω εξέταση µιας µεταγενέστερης αίτησης (BE, DE, ES, LV, MT, NL, SI, RO και
UK), άρνηση επανεξέτασης (CZ, DE, SI), αποφάσεις που λαµβάνονται σε διαδικασίες στα
σύνορα (CZ, DE), αποφάσεις απόρριψης αίτησης ως απαράδεκτης (AT, CZ, FI, DE, IT, PL,
SK, UK), αποφάσεις που εµπίπτουν στα άρθρα 23 παράγραφος 4 ή/και 28 παράγραφος 2 της
οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου (AT, CY, CZ, FI, FR, DE, IT, SE, SI, SK, UK),
αποφάσεις που εµπίπτουν στο άρθρο 23 παράγραφος 3 της οδηγίας για τις διαδικασίες
ασύλου (NL), και αποφάσεις που αφορούν αιτούντες υπό κράτηση (IT, NL). Σε EL και ES
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Αναφορικά µε αποφάσεις άρνησης εισόδου και αποφάσεις εφαρµογής ταχείας διαδικασίας.
Αναφορικά µε αποφάσεις που µπορούν να υπόκεινται µόνο σε δικαστικό έλεγχο.
Στην ΙΕ η προθεσµία είναι 15 εργάσιµες ηµέρες.
Αναφορικά µε τη διευρυµένη διαδικασία. Η νοµοθεσία ορίζει προθεσµία 4 εβδοµάδων.
Αναφορικά µε τη διαδικασία στα σύνορα.
Αναφορικά µε τους αιτούντες υπό κράτηση. Στην ταχεία διαδικασία η προθεσµία είναι 2 ηµέρες.
Αναφορικά µε τη διαδικασία σε κέντρο υποβολής αιτήσεων.
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κανένα ένδικο µέσο δεν αναστέλλει αυτοδικαίως την αποµάκρυνση. Στις περιπτώσεις που η
προσφυγή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα, προβλέπονται κατά κανόνα προσωρινά µέτρα.
Ωστόσο, το δικαίωµα παραµονής εν αναµονή του αποτελέσµατος της διαδικασίας για
προσωρινά µέτρα δεν προβλέπεται από τη νοµοθεσία των CZ, EL και SK. Σε αρκετά άλλα
κράτη µέλη, η αποµάκρυνση µπορεί να επιβάλλεται άµεσα σε σχέση µε τις αποφάσεις επί
µεταγενέστερων αιτήσεων (FI, NL) ή στις περιπτώσεις που ένα πρόσωπο συνιστά κίνδυνο για
τη δηµόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια (NL). Στο UK, στις περιπτώσεις όπου δεν
προβλέπεται δικαίωµα προσφυγής εντός της χώρας, µια απόφαση µπορεί είτε να προσβληθεί
µέσω άδειας άσκησης προσφυγής περί δικαστικού ελέγχου της νοµιµότητας είτε να
εφεσιβληθεί από το εξωτερικό.
Στην πλειονότητα των κρατών µελών, το δικαιοδοτικό όργανο πρώτου επιπέδου που εξετάζει
τις προσφυγές είναι αρµόδιο για την επανεξέταση τόσο των πραγµατικών περιστατικών όσο
και των νοµικών ζητηµάτων. Ωστόσο, στην EL και την SI το δικαστήριο ελέγχει τη
νοµιµότητα µόνο των πρωτοβάθµιων αποφάσεων. Στο UK ο δικαστικός έλεγχος της
νοµιµότητας δεν εξετάζει πλήρως την ουσία της απόφασης, και στις NL εφαρµόζεται µόνο
περιορισµένος έλεγχος στα πραγµατικά περιστατικά όπως ορίστηκαν από την αποφαινόµενη
αρχή. Ενώ σε BE69, BG, ES, FI, FR, DE70, IT και UK το δικαστήριο έχει την εξουσία
διεξαγωγής ex nunc αξιολόγησης της υπόθεσης, άλλα κράτη µέλη (π.χ. CZ, SI και NL)
τείνουν να θέτουν περιορισµούς σε σχέση µε τη δυνατότητα εξέτασης νέων στοιχείων.
Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει δεχθεί µόνο µία αίτηση έκδοσης
προκαταρκτικής απόφασης σε σχέση µε την εν λόγω οδηγία71. Η παρούσα κατάσταση µπορεί
να αλλάξει δεδοµένης της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας που δίνει τη
δυνατότητα στα εθνικά δικαστήρια όλων των βαθµών να ζητήσουν ερµηνευτικές
κατευθυντήριες γραµµές από το ∆ικαστήριο, συµβάλλοντας συνεπώς στη συνεπέστερη
εφαρµογή της οδηγίας.
6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η παρούσα αξιολόγηση επιβεβαιώνει ότι ορισµένες από τις προαιρετικές διατάξεις της
οδηγίας και τις ρήτρες παρέκκλισης συνέβαλαν στην ύπαρξη ανοµοιογενών ρυθµίσεων ανά
την ΕΕ, και ότι οι διαδικαστικές εγγυήσεις διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των κρατών µελών.
Αυτό ισχύει κυρίως για τις διατάξεις σχετικά µε τις ταχείες διαδικασίες, την «ασφαλή χώρα
καταγωγής», την «ασφαλή τρίτη χώρα», τις προσωπικές συνεντεύξεις, τη νοµική συνδροµή
και την πρόσβαση σε πραγµατική προσφυγή. Ως εκ τούτου, υφίστανται σηµαντικές διαφορές.
Εντοπίστηκε, επίσης, ένας αριθµός περιπτώσεων ατελούς ή/και εσφαλµένης µεταφοράς και
ελλείψεις ως προς την εφαρµογή της οδηγίας. Οι σωρευτικές επιπτώσεις αυτών των
ανεπαρκειών καθιστούν τις διαδικασίες ευάλωτες σε διοικητικό σφάλµα. Αξίζει να σηµειωθεί

69
70
71

EL

Στο ΒΕ η υποβολή νέων στοιχείων υπόκειται, ωστόσο, σε ορισµένες προϋποθέσεις.
Με εξαίρεση τις υποθέσεις που απορρίφθηκαν ως προδήλως αβάσιµες.
Υπόθεση C – 69/10. Το διοικητικό δικαστήριο του Λουξεµβούργου ουσιαστικά ρώτησε εάν η οδηγία
προβλέπει δικαίωµα προσφυγής κατά της απόφασης η απόφαση επί της αίτησης να ληφθεί µε ταχεία
διαδικασία.
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σχετικά µε αυτό ότι ένας σηµαντικός αριθµός πρωτοβάθµιων αποφάσεων ακυρώνεται
κατόπιν προσφυγής.
Η παρούσα έκθεση δείχνει ότι δεν επιτεύχθηκε ο στόχος της εξασφάλισης ίσων όρων σε
σχέση µε δίκαιες και αποτελεσµατικές διαδικασίες ασύλου. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να
εξετάζει και να προωθεί όλες τις υποθέσεις στις οποίες εντοπίστηκαν προβλήµατα µεταφοράς
ή/και εφαρµογής, ώστε να διευκολύνει την ορθή και συνεπή εφαρµογή της οδηγίας και να
εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση της αρχής της µη επαναπροώθησης και άλλων δικαιωµάτων
που περιλαµβάνονται στο Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι
διαδικαστικές αποκλίσεις που προκαλούνται από τα συχνά ασαφή και διφορούµενα πρότυπα
θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν µόνο µε νοµοθετική τροποποίηση. Συνεπώς, και βάσει
µιας εµπεριστατωµένης αξιολόγησης της εφαρµογής της οδηγίας, η Επιτροπή ενέκρινε την
21η Οκτωβρίου 2009 µια πρόταση αναδιατύπωσης της οδηγίας µε σκοπό τη διόρθωση των
ανεπαρκειών που εντοπίστηκαν.
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